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 2001ىجريَ  XVٌيتر „رڈيٍٍس شٍڌ 
SINDH ORDINANCE NO.XV OF 2001 

 „ف اٌصٽيٽيّٽ )ٽيڪصٽائيم شٍڌ

 2001 „رڈيٍٍسۿ پاڪصتان(

THE SINDH (TEXTILE 

INSTITUTE OF PAKISTAN) 

ORDINANCE, 2001 
 ]2001اپريم  21[

 م„رڈيٍٍس جًٍِ ذريػي شٍڌ غّةي ۾ ٽيڪصٽائي

 اٌصٽيٽيّٽ كائو ڪيّ ويٍدو.

شائٍصز جي ىيدان  جيئً تَ شٍڌ غّةي ۾ ٽيڪصٽائيم

۾ ُڪ ادارو كائو ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُيۿ ۽ جًٍِ 

ادارو ڪراچيَء ۾ ىلػد ۽ ان شان الڳاپيم ىػاىهً الِء 

كائو ڪيّ ويٍدوۿ جًٍِ کي ٽيڪصٽائيم اٌصٽيٽيّٽ 

 ؛شڏيّ ويٍدو„ف پاڪصتان 

شٍڌ اشييتهي جّ شيظً جاري ٌَ „ُي ۽ ۽ جيئً تَ 

 ؛ّ گّرٌر ىعيئًشٍڌ ج

ىٿي ڄاڻايم اغالن جي شهصهي ۾ ۽ ُاڻيۿ تًٍِ ڪريۿ 

غتّري „ئيٍي حڪو شان گڏ پڙُّ ان شهصهي ۾ ىهيم 

اختيارن کي اشتػيال ۾ „ڻيٍديۿ شٍڌ جي گّرٌر 

 ُيٺيّن „رڈيٍٍس جّڙي ٌافذ ڪرڻ فرىايّ „ُي؛

اٌصٽيٽيّٽ  م(ًُ „رڈيٍٍس کي شٍڌ )ٽيڪصٽائي1.)1

 شڏيّ ويٍدو. 2001„ف پاڪصتان( „رڈيٍٍسۿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد
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 (ُي فّري ظّر الڳّ ٿيٍدو.2)

ًُ „رڈيٍٍس ۾ جيصتائيً ڪجَِ ىفِّم ۽ ىضيّن . 2

 جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً:

(a) “ىعهب اداري جي ” اڪيڊىڪ ڪائٌّصم

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم؛

(b) “ىعهب اداري جّ ةّرڈ „ف گّرٌرس؛” ةّرڈ 

(c) “ًىعهب ةّرڈ جّ چيئرىيً؛” چيئرىي 

(d) “ىعهب اداري جّ چاٌصهر؛” چاٌصهر 

(e) “ىعهب اداري جي فيڪهٽي؛” فيڪهٽي 

(f) “ًىعهب شّشائٽيز رجصٽريظً ايڪٽۿ ” فائٌّڊيظ

تحت رجصٽر ٿيم ٌيظٍم ٽيڪصٽائيم  1860

 فائٌّڊيظً؛

(g) “ىعهب ايصّشيئيظً جي يادداطت ” ةاٌي ىييتر

 ٌاىي تي غحيحّن ڪٍدڙ؛

(h) “ىعهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(i) “ىعهب ًُ „رڈيٍٍس تحت كائو ڪيم ” ادارو

 ٽيڪٽائيم اٌصٽيٽيّٽ؛

(j) “ىعهب اداري جّ شرپرشت؛” شرپرشت 

(k) “ىعهب اداري جّ غدر؛” غدر 

(l) “ىعهب ًُ „رڈيٍٍس تحت جّڙيم ” ةيان ڪيم

 ضاةعً ىّجب ةيان ڪيم؛ ۽

(m) “ىعهب ًُ „رڈيٍٍس تحت جّڙيم ضاةعا.” ضاةعا 

ويٍدوۿ جًٍِ کي ٽيڪصٽائيم .ُڪ ادارو كائو ڪيّ 3

ّٽ „ف پاڪصتان شڏيّ ويٍدوۿ جيڪّ ُيٺيً اٌصٽيٽي

 تي ىظتيم ٌُّدو:

commencement 

 وغفّن

Definitions 
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(a) شرپرشتۿ چاٌصهرۿ غدر ۽ ةّرڈ جا ىييتر؛ 

(b)  اڪيڊىڪ ڪائٌّصم ۽ ايگزيڪيّٽّ ڪائٌّصم ۽

 ڪييٽيً جا ىييتر ايئً ٌُّداۿ جيئً ةّرڈ جّڙي؛

(c) فيڪهٽيز ۽ ان جي جّڙيم يٌّٽس جا ىييتر؛ ۽ 

(d)  اُڙا ٻيا غيهدار ۽ غيهي جا ىييتر جيئً ةّرڈ ظرفان

 وكت ةّكت ةيان ڪيّ وڃي.

صٽيٽيّٽ „ف پاڪصتان جي ادارو ٽيڪصٽائيم اٌ( 2)

ةاڈي ڪارپّريٽ ٌُّدوۿ جًٍِ کي ٻٍِي ٌاني شان ُڪ 

كصو جي ىحترڪ ۽ غير ىتحرڪ ىهڪيت حاغم 

ڪرڻۿ رکڻ ۽ ٌيڪال ڪرڻ جي حليلي وارثي ۽ غام 

جيڪّ ڄاڻايم ٌاني شان ڪيس ڪري ىِر ٌُّديۿ 

 شگٍِدو ۽ ان تي ڪيس ٿي شگٍِدو.

.غام ضاةعي ۽ حڪّىت جي ُدايت شانۿ اداري کي 4

 ُيٺيان اختيار حاغم ٌُّدا:

(a)  ٽيڪصٽائيم شائٍصز  جي ىيدان ۽ اُڙيً ٻيً شکيا

جي طاخً ۾ ُدايت فراُو ڪرڻۿ جيئً اُّ ىٍاشب 

واډاري  شيجِي ۽ اُڙيَء ريت ان جي تركي ۽ ڄاڻ جي

 الِء گٍجائظّن جّڙڻۿ جيئً اُّ ظئي ڪري؛

(b) طاگردن کي چٌّڊڻ ۽ داخال ڏيڻ؛ 

(c)  ًٽيڪصٽائيم ۾ پڙُائي جا ڪّرس ۽ اُڙيً ٻي

طاخً ۾ شکيا الِء ڪّرس ةيان ڪرڻۿ جيئً ادارو ظئي 

 ڪري؛

(d)  اىتحان ىٍػلد ڪرائڻ ۽ اٌػامۿ ڈگريّنۿ ڈپهّىازۿ

ىاڻًِ کي ڏيڻۿ  شرٽيفڪيٽس ۽ ٻيا تػهييي اغزاز اُڙن

جً کي داخال ڏٌي وئي ُجي ۽ جً اىتحان پاس ڪيا 

Institute 
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 ُجً؛

(e)  ًاغزازي ڈگريّن ۽ ٻيا تػهييي اغزاز ڏيڻۿ جيئ

 ىٍظّري ڏئي؛ شرپرشت

(f)  طاگردن ظرفان ٻيً يٌّيّرشٽيز ۽ شکيا جي ٍُڌن

يڊس جي ةراةري رتي پاس ڪيم اىتحاًٌ ۽ پڙُيم پي

 ڪرڻ؛ ظئي ڪرڻ ۽ اُڙي يڪصاٌيت کي پرکڻ ۽ رد

(g)  شان ٻيً يٌّيّرشٽيز يا ادارن شان اُڙي ظريلي

شِڪار ڪرڻ يا اُڙي ىلػد الِء جيئً اُّ ظئي 

 ڪري؛

(h) پاڻ کي ٻيً ادارن شان ضو ڪرڻ يا جّڙڻ؛ 

(i)  ىّثر تػهيييۿ ترةيتي ۽ ٻيً پروگراىً الِء پڙُائي جا

 ظريلا ۽ حڪيت غيهيّن ظئي ڪرڻ؛

(j)  ٽيچٍگۿ تحليقۿ ترةيتۿ اٌتظاىيا ۽ الڳاپيم

ىلػدن الِء „شاىيّن پيدا ڪرڻ ۽ ان شهصهي ۾ ىاڻِّ 

 ىلرر ڪرڻ؛

(k)  اداري جي طاگردن جي ٌظو و ضتط تي ٌظر ۽

 ضاةعّ رکڻ؛

(l)  ىلػد پّرا ڪرڻ الِء اداري کي ىهيم ىاني ۽ ٻيا

 وشيال اشتػيال ڪرڻ؛

(m)  شان پٍٍِجي „رگٍائيزيظٍزۿ ادارنۿ ةاڈيز ۽ فردن

ڪيً ۽ شرگرىيً جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ىػاُدنۿ 

 ٺيڪً ۽ اٌتظاىً ۾ داخم ٿيڻ؛ ۽

(n)  اُڙا ٻيا شيّرا ڪو ۽ طيّن ڪرڻ جيڪي اداري

جي تػهيوۿ شکيا ۽ تحليق جي ٍُڌ جي ىلػدن الِء 

 ضروري ُجً.
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. ادارو شڀٍي ىاڻِّ الِء کهيم ٌُّدو پِّء اُي ڀم ڪًٍِ 5

ۿ ٌصمۿ ظتليۿ رٌگ يا ةَ جٍسۿ ڪًٍِ ةَ ىذُب

ڈوىيصائيم شان تػهق رکٍدا ُجًۿ جيڪي تػهييي ظّر 

تي اداري ظرفان „ڇيم پڙُائي جي ڪّرس ۾ داخال الِء 

اُم „ًُۿ ۽ اُڙي ڪًٍِ ةَ طخع کي جٍسۿ ىذُبۿ 

ظتليۿ ٌصمۿ درجيۿ رٌگ يا ڈوىيصائيم جي ةٍياد تي 

 شِّنتّن ڏيڻ کان اٌڪار ٌَ ڪٍدو.

پروگرام ڄاڻايم ظريليڪار ( اداري جا تػهييي 1. )6

 ىّجب ُاليا ويٍدا.

( ڪا ڈگريۿ ڈپهّىا جا شرٽيفڪيٽ تيصتائيً جاري 2)

ٌَ ڪيّ ويٍدوۿ جيصتائيً طاگرد اشالىڪ ۽ پاڪصتان 

اشٽڊيز ۾  اىتحان پاس ٌَ ڪيّ ٌُّدوۿ يا غير ىصهو 

طاگرد جي غّرت ۾ ايٿڪس ۽ پاڪصتان اشٽڊيز جّ 

 اىتحان پاس ٌَ ڪيّ ٌُّدو.

 جا ُيٺيان غيهدار ٌُّداۿ يػٍي: . اداري7

(a) ؛چاٌصهر 

(b) غدر؛ ۽ 

(c)  اُڙا ٻيا ىاڻِّ جيڪي اداري جي غيهدارن ظّر ةيان

 ڪيا ويا ُجً.

 ٌُّدو. شرپرشتشٍڌ جّ گّرٌر اداري جّ  (1).8

جڏًُ ىّجّد ٌُّدوۿ اداري جي  شرپرشت( 2)

 ڪاٌّوڪيظً جي غدارت ڪٍدو.

 چاٌصهرجي غير حاضري جي غّرت ۾ۿ  شرپرشت( 3)

 ڪاٌّوڪيظً جي غدارت ڪٍدو.

کان  شرپرشت( اغزازي ڈگري ڏيڻ جي ُر „ڇ الِء 4)

 ادارو شڀٍي الِء کهيم ٌُّدو

Institute open to all 
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 تػديق ڪرائڻ الزىي ٌُّدو.

اداري شان الڳاپيم ىػاىهً الِء جاچ  شرپرشت( 1. )9

پڙتال يا پڇا ڳاڇا ڪرائي شگِي ٿّ ۽ وكت ةّكت ُڪ 

ا ڳاڇا الِء يا ُڪ کان وډيڪ ىاڻِّ اُڙي جاچ يا پڇ

 ىلرر ڪري شگِي ٿّ.

جاچ پڙتال ۽ پڇا ڳاڇا جي ٌتيجي ةاةت  شرپرشت( 2)

غدر شان راةعّ ڪٍدو ۽ غدر جّ ردغيم ىػهّم ڪرڻ 

 کاٌپِّءۿ غدر کي كدم کڻڻ ةاةت ىظّرو ڏئي شگِي ٿّ.

( غدرۿ ىخػّص وكت دوران اُڙي کٍيم كدم ةاةت 3)

شان راةعّ ڪري شگِي ٿّۿ جيڪڏًُ ڪّ  شرپرشت

کٍيّ ويّ ُجيۿ يا جيڪّ جاچ پڙتال يا پڇا ڳاڇا جي 

 ٌتيجً تي كدم کڻڻ الِء تجّيز ڪيّ ويّ ُجي.

کي  شرپرشت( جتي غدر ىخػّص وكت دوران 4)

اُڙيّن  شرپرشتىعيئً ڪرڻ الِء ڪّ كدم ٌَ ٿّ کڻيۿ 

ُدايتّن جاري ڪري شگِي ٿّۿ جيئً اُّ ىٍاشب 

 غدر اُڙيً ُدايتً تي غيم ڪٍدو.شيجِي ۽ 

ُڪ ٌانيّارو طخع ٌُّدوۿ جيڪّ  چاٌصهر( 1. )10

ڄاتم  ىڃيم ظّرىػاطري ۾ ڄاڻ يا خدىت جي ىيدان ۾ 

شڃاتم ٌُّدو ۽ پٍٍِجي اغهيٰ اخالكي ۽ 

 اٌٽيهيڪچّئم ڪيهيتر ظّر پصٍديده ٌُّدو.

ظرفان ةّرڈ جي شفارش تي ىلرر  شرپرشت چاٌصهر( 2)

ڪيّ ويٍدوۿ اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً ىّجب جيئً ةّرڈ 

 ظرفان ةيان ڪيّ ويّ ُجي.

 ةّرڈ جّ چيئرىيً ٌُّدو. چاٌصهر( 3)

ةيياري يا ڪًٍِ ٻئي شتب  چاٌصهر( جيڪڏًُ 4)
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جي ڪري ذىيّاريّن ٌڀائڻ جي الئق ٌَ ُجي تَۿ غدر ان 

 جي جڳَِ تي ڪو ڪٍدو.

رداري ۽ يٌّيّرشٽي جي ىػاىهً جّ ( غام ٌظ1. )11

ضاةعّ ۽ اداري جي پانيصيز جّڙڻ جا اختيار ةّرڈ وٽ 

 ٌُّداۿ جيڪّ ُيٺيً تي ىظتيم ٌُّدو:

(a) چيئرىيً( چاٌصهر( 

(b) )غدر )ىييتر 

(c)  شيڪريٽري )تػهيو( حڪّىت شٍڌ يا ان جّ ٌاىزد

 ڪيم )ايڪس „فيظّ ىييتر(

(d)  يٌّيّرشٽي گراٌٽس ڪييظً جّ ُڪ ٌاىزد

 ڪيم. )ايڪس „فيظّ ىييتر(

(e)  ىييتر فائٌّڊيظً ظرفان ٌاىزد ڪيا ويٍدا ةاٌي شت

 )ايڪس „فيظّ ىييترس(

(f)  چيئرىيًۿ „ل پاڪصتان ٽيڪصٽائيم ىهس

 ايصّشيئيظً  )ىييتر(

(g) فائٌّڊيظً  ٌانيّارو تػهييدان/اٌٽيهيڪچّئم ُڪ

 )ىييتر( ظرفان ٌاىزد ڪيّ ويٍدو

(f)  شيڪريٽري )ايجّڪيظً(ۿ شٍڌ حڪّىت

 )ايڪس „فيظّ ىييتر(

جي غير حاضري جي غّرت ۾ۿ فائٌّڊيظً  چاٌصهر( 2)

ظّر ڪو ڪٍدوۿ ۽ ان جي غير  چاٌصهرجّ چيئرىيً 

 حاضري جي غّرت ۾ غدر چيئرىيً ظّر ڪو ڪٍدو.

( ةّرڈ جي ىييتر جي غِدي تي غارضي „شاىي 3)

طخع شان ڀري ويٍديۿ اٿارٽي ظرفان ٌاىزد ڪيم 

جيڪّ ىييتر ظّر ٌاىزد ڪيّ ويّ ُجيۿ ان جي „شاىي 
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 ڀري ويٍدي.

جي  چاٌصهر( غير شرڪاري ىييترن کاٌصّاِء ىييتر 4)

 خّطي شان غِدو رکي شگٍِدا.

( ةّرڈ جّ ڪّ كدم يا ڪارروائي ةّرڈ ۾ ڪًٍِ 5)

„شاىي يا ان جي جّڙجڪ ۾ ڪًٍِ ٌلع جي غّرت 

 ۾ غير ىّثر ٌَ ٌُّدا.

( ةّرڈ اُڙا اختيار ۽ ڪو شراٌجام ڏيٍدوۿ 1) .12

 جيڪي ُيٺيً ريت ٌُّدا:

(a)  اداري جي ىهڪيتۿ فٍڊس ۽ وشيال رکڻۿ شٍڀانڻ ۽

اٌتظام ڪرڻ ۽ اداري جي ىلػدن حاغم ڪرڻ الِء 

اُڙي شڪيّرٽي تي فٍڊس اډارا وٺڻ يا جيع ڪرڻۿ 

 جيئً گِرةم ُجي؛

(b) اغّلۿ  اداري جي شرگرىيً ۽ „پريظٍز کي ُالئڻ الِء

پانيصيز ۽ ىٍػّةا جّڙڻ ۽ ىٍظّر ڪرڻۿ تَ جيئً 

تػهييي اشٽاف کي اًٌِ جي تحليقۿ پڙُائي ۽ ٻئي 

 تػهييي ڪو ۾ „زادي کي يليٍي ةڻائي شگِجي؛

(c)  اداري جي جّڳي ۽ اثرائتي ڪارڪردگي الِء ضاةعا

 جّڙڻ؛

(d)  اداري جا حػا پيدا ڪرڻۿ جِڙوڪۿ فيڪهٽيزۿ

يٍڊٌگ ڪييٽيزۿ اشڪّل ۽ طػتا ۽ اُڙيّن اشٽ

ڪائٌّصهز ۽ ٻيّن اٌتظاىي يا تػهييي ايڊوائيزري ةاڈيز 

جّڙڻ جيڪي اُّ ضروري شيجِي ۽ اًٌِ جي ڪو 

 جي ٌظرداري ڪرڻ؛

(e)  اداري جي ڪيً جي ىٍػّةً ۽ شانياٌي ةجيٽ

 جي ىٍظّري ڏيڻ؛
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(f)  اداري جي شرگرىيً شان الڳاپيم رپّرٽّن ظهب

غيهدر„ىد ڪرڻ ۽ اًٌِ تي غّر ڪرڻ ۽ ىٍػّةً جّ 

جً تي ڪو ٿيڻّ „ُي ۽ غدر کي ُدايت ڪرڻ تَ ةّرڈ 

ظرفان ةيان ڪيم ڪًٍِ ىػاىهي شان الڳاپيم 

 ىػهّىات فراُو ڪري؛

(g)  ُّاُڙا تػهييي ۽ اٌتظاىي غِدا پيدا ڪرڻ جيئً ا

ٽيچٍگ ۽ ٌان ٽيچٍگ  ضروري شيجِي ۽ اداري جي

۽ ضاةعا ظئي ڪرڻ ةظيّل اًٌِ جي  اشٽاف جا طرط

تػهييي كاةهيت ۽ تجرةي جي ۽ اُڙي اشٽاف جّن 

 ىلرريّن ڪرڻ؛

(h)  اُڙي اشٽاف جي شصپيٍظًۿ شزا ۽ ٌّڪري ىان

 ةرظرفي الِء ضاةعا جّڙڻ؛

(i)  اداري جي ىاني حيثيت جي ذىيداري کڻڻۿ ةظيّل ان

جي „پريظٍز جي اثرائتي  ُئڻ کي يليٍي ةڻائڻۿ ان جي 

کي ىحفّظ  خّدىختياريَءرکڻ ۽ اداري جي جاري 

 ةڻائڻ؛

(j)  شيّرن اٌتظاىً جي ىٍظّري ڏيڻ جً ذريػي ٻيا ادارا

 اداري شان جڙي شگًِ؛

(k)  ًان جي ىييترن ىٍجِان اُڙيّن ڪييٽيز يا ٻي

ةاڈيز ةظيّل فيڪهٽيز جي ىلرر ڪرڻۿ جيئً اُّ 

 ضروري شيجِي؛

(l)  رڈيٍٍس جا ىلػد حاغم ڪرڻ الِء ضاةعا„ ًُ

 جّڙڻ جيڪي ضروري ُجً؛

(m)  اُڙا شيّرا كدم کڻڻ جيڪي اُّ ضروري شيجِي

يا جيڪي اداري جي جّڳي ۽ اثرائتي اٌتظاىً ۽ 
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 ڪارڪردگي الِء ضروري ُجً.

( ةّرڈ گِٽ ۾ گِٽ شال ۾ ٻَ دفػا اُڙيً تاريخً 1. )13

ّري ىظ تي گڏجاڻي ڪٍدو جيئً غدر چيئرىيً جي

 شان ظئي ڪري؛

ةظرظيڪ ُڪ خاص گڏجاڻي غدر ظرفان يا ةّرڈ جي 

ىييترن ظرفانۿ جيڪي چار کان گِٽ ٌَ ُجًۿ اًٌِ 

ڪّٺائي ىيٽٍگ جي درخّاشت تي ڪًٍِ ةَ وكت 

شگِتيۿ جيئً ڪّ ةَ ٍُگاىي حانت جّ ىػاىهّ غّر 

 ُيٺ „ڻي شگِجي.

( خاص گڏجاڻيَء جي غّرت ۾ ةّرڈ جي ىييترن کي 2)

س ڏٌّ ويٍدوۿ جيڪّ ڏَُ ڪو وارن ڏيًٍِ ُڪ ٌّٽي

 ىخػّصکان گِٽ ٌَ ٌُّدو ۽ گڏجاڻيَء جي ايجٍڊا 

ڪيم ٌُّديۿ جًٍِ ىػاىهي ةاةت خاص گڏجاڻي 

 ڪّٺائي وئي „ُي.

( ةّرڈ جي گڏجاڻيَء جّ ڪّرم چار ٌُّدوۿ ڪّرم 3)

جي غير حاضري جي غّرت ۾ۿ گڏجاڻي اُڙي وكت 

ىڪيم  تائيً ىهتّي ڪئي ويٍديۿ جيصتائيً ڪّرم

 ٿئي.

( ةّرڈ جا فيػال ىّجّد ىييترن جي اڪثريتي راِء ۽ 4)

ووٽٍگ شان ڪيا ويٍداۿ جيڪڏًُ ىييتر ةراةر ٿي 

وڃًۿ ةّرڈ جّ چيئرىيً ڪاشٽٍگ ووٽ جّ اشتػيال 

 ڪٍدو.

( غدر ةّرڈ ظرفان اُڙيً طرظً ۽ ضاةعً 1. )14

 ىّجب ىلرر ڪيّ ويٍدوۿ جيئً اُّ ظئي ڪري.

( غدر اداري جّ چيف اڪيڊىڪ ۽ ايڊىٍصٽريٽّ 2)

 

 ةّرڈ جّن گڏجاڻيّن

Meetings of the 

Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غدر

The President 

 



 
13 

„فيصر ٌُّدو ۽ ان جي اداري جي تٍظيوۿ ُدايتۿ 

ىد جي ذىيداري „اٌتظاىيا ۽ پروگراىً جي غيهدر

ٌُّديۿ ةّرڈ ظرفان جّڙيم گائيڊ الئيٍس ۽ پانيصيز 

ىّجب ۽ ةّرڈ جي فيػهً تي غيهدر„ىد الِء ۽ خاص 

 ظّر تي غدر:

(a) ڈا ۽ ةجيٽ ڪاٿا ةّراداري جي ڪيً جا ىٍػّة 

 کي ىٍظّري الِء جيع ڪرائڻ؛

(b)  ُدايتۿ ترةيتۿ تحليقۿ ىظاُريۿ خدىت ۽ ىجاز

خرچً الِء پراگراىً جي غيهدر„ىد شان الڳاپيم 

شرگرىيً جي ُدايت ڪرڻ ةظرظيڪ اُي ةّرڈ ظرفان 

 ىٍظّر ٿيم ةجيٽ ۾ طاىم ُجً؛

(c)  ةّرڈ جي ىٍظّري شان اشتادۿ غيهدار ۽ اداري جي

اشٽاف جا ىييتر ىلرر ڪرڻ ۽ اُڙا ٻيا ىاڻِّ جيڪي 

ضاةعً ۽ ةّرڈ ظرفان ىٍظّر ڪيم ظريليڪار ىّجب 

ضروري ُجًۿ تَ جيئً ىلرر ڪيم ىاڻًِ ۾ اغهيٰ 

اٌٽهيڪچّئم ۽ اخالكي خّةيً کي يليٍي ةڻائي 

 شگِجي؛

(d) ت ۽ ڪيً جي ةّرڈ کي اداري جي شرگرىيً ةاة

 ىٍػّةً تي غيهدر„ىد ةاةت رپّرٽّن جيع ڪرائڻ؛

(e)  اداري جي ىػاىهً تي غام ضاةعّ ۽ ٌظرداري رکٍدو

۽ ان ڳانَِ کي يليٍي ةڻائيٍدو تَ ًُ „رڈيٍٍسۿ ضاةعًۿ 

كاغدنۿ پانيصيز ۽ ةّرڈ جي ُدايتً تي شٺي ٌيٌّي غيم 

 ٿي رُيّ „ُي؛ ۽

(f) چاٌصهرس اُڙا ٻيا ڪو شراٌجام ڏيٍدوۿ جيڪي کي 

 يا ةّرڈ ظرفان شٌّپيا ويا ُجً.
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( ةّرڈ پٍٍِجي اختيارن ىان ڪي ةَ غدر کي شٌّپي 3)

شگِي ٿّۿ جيڪي اُّاُڙيً طرظً ىّجب ىڙُڻ الِء 

 ضروري شيجِي.

. ةّرڈ ُڪ ايگزيڪيّٽّ ڪائٌّصم جّڙيٍدوۿ 15

جيڪا چيئرىيً ۽ اُڙن ىييترن تي ىظتيم ٌُّدوۿ 

۽ „رڈيٍٍسۿ جيڪي ةّرڈ ظرفان ىلرر ڪيا ويٍدا 

ضاةعً جي گٍجائظً ۽ ةّرڈ جي ُدايتً ىّجبۿ 

ايگزيڪيّٽّ ڪائٌّصم اداري جي اٌتظاىً جي ذىيّار 

ٌُّدي ۽ ًُ „رڈيٍٍس جي ىلػدن حاغم ڪرڻ الِء 

ةّرڈ جي پانيصيً ۽ ُدايتً تي غيهدر„ىد جي ذىيّار 

 ٌُّدي.

( ةّرڈ ُڪ اڪيڊىڪ ڪائٌّصم جّڙيٍدوۿ 1. )16

ترن تي ىظتيم ٌُّديۿ جيڪا چيئرىيً ۽ اُڙن ىيي

 جيڪي ةّرڈ ىلرر ڪٍدو.

ي  چاٌصهرجي غدارت ( اڪيڊىڪ ڪائٌّصم 2) 

 شٍدس ٌاىزد ڪيم ڪٍدوۿ ۽ اُا ىظتيم ٌُّدي؛

(i) ؛شرپرشتجا ٽي  طػتًٌاىزد ڪيم غدر ظرفان 

(ii) پروفيصر ۽ ايصّشيئيٽ پروفيصر؛اداري جا شيّرا 

(iii)  ةّرڈ ظرفان „رٽسۿ شائٍصزۿ ٽيڪصٽائيسۿ

ىارڪيٽٍگ ىئٍيجييٍٽ يا ٻيً الڳاپيم ىيداًٌ ۾ 

 ٌاىيارا اٺ ىاڻِّ؛

(iv) ّغالحڪار يٌّيّرشٽي گراٌٽس ڪييظً ج

 يا شٍدس ٌاىزد ڪيم؛ )تػهيييات(

(v)  تػهيو کاتي شٍڌ جّ شيڪريٽري يا شٍدس ظرفان

 ۽ ٌاىزد ڪيم؛
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(vi) .غدرۿ ٽيڪصٽائيً اٌصٽيٽيّٽ „ف پاڪصتان 

 اڪيڊىڪ ڪائٌّصم اداري جي اغهيٰ تريً(3) 

اڪيڊىڪ ةاڈي ٌُّدي ۽ ضاةعً ىّجب شيّرن 

تػهييي ىاىرن ةظيّل ڪّرشًۿ ٌػابۿ اىتحاًٌۿ 

ۿ ۽ شيّرن الڳاپيم ڈگريًۿ ڈپهّىاز ۽ شرٽيفڪيٽً جي

 ىػاىهً جي ذىيّار ٌُّدي.

„زاداڻي  اڪيڊىڪ ڪائٌّصم جّن گڏجاڻيّن(4)

ٌيٌّي ڪيّن ويٍديّنۿ پر اُي شال ۾ ٻً دفػً کان 

 گِٽ ٌَ ٌُّديّن.

 ( اڪيڊىڪ ڪائٌّصم جي گڏجاڻيَء جّ ڪّرم5)

شيّرن ىييترن جي اډ ةراةر ٌُّدوۿ جًٍِ جي ٌصتت 

 ُڪ ةراةر ڳڻي ويٍدي.

( اداري کي ُڪ فٍڊ ٌُّدو جًٍِ ۾ فيسۿ غعيًۿ 1. )17

وڪروۿ رايهٽيز ۽ ٽرشٽسۿ وغيتًۿ اٌڊوىيٍٽسۿ حػًۿ 

گراٌٽس ةظيّل اُي ركيّن جيڪي فائٌّڊيظً ىان 

 حاغم ٿيًۿ اُي جيع ڪيّن ويٍديّن.

( ڪّ ةَ خرچ فٍڊ ىان ٌَ ڪيّ ويٍدو جيصتائيً اُّ 2)

ةجيٽ جي ىٍظّري ۾ ٌَ „ُي ۽ ان جي ادائگي جّ ةم 

 ةيان ڪيم „ڈيٽر ظرفان „ڈٽ ٌَ ڪيّ وڃي.

ُڙي ظريلي ( اداري جا اڪائٌّٽس اُڙيَء ريت ۽ ا3)

رکيا ويٍدا جيئً ةيان ڪيّ ويّ ُجي ۽ شال ۾ ُڪ 

ڀيرو فائٌّڊيظً ظران ىلرر ڪيم „ڈيٽر ظرفان „ڈٽ 

 ڪيا ويٍدا.

. اڪائٌّٽس جّ شانياٌّ اشٽيٽييٍٽ ۽ ان شهصهي ۾ 18

 „ڈٽ رپّرٽ „ڈيٽر ظرفان ةّرڈ کي جيع ڪرائي ويٍدي.
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( ًُ „رڈيٍٍس تحت شٺي ٌيت شان ڪيم 1. )19

يا ڪجَِ ڪرڻ جي ارادي تي ڪّ ڪًٍِ ڪو 

ىلدىّۿ ڪيس يا كاٌٌّي ڪارروائي ڪًٍِ طخع يا 

 اٿارٽي خالف ٌَ ٿيٍدي.

يا ةّرڈ ظرفان ًُ „رڈيٍٍس تحت ڪيم  چاٌصهر( 2)

ڪّ ةَ فيػهّۿ يا ڪّ ةَ كدم يا ڪيم ڪًٍِ ةَ ڪو 

 تي ڪًٍِ غدانت يا ٻي اٿارٽي ۾ شّال ٌَ اٿاري شگِتّ.

ي گٍجائظً  تي ( جيڪڏًُ ًُ „رڈيٍٍس ج1. )20

ڪّ ةَ شّال اٿي ٿّ تَۿ اُّ ىػاىهّ ةّرڈ شاىِّن رکيّ 

 ويٍدو ۽ ان شهصهي ۾ ةّرڈ جّ فيػهّ حتيي ٌُّدو.

( جيڪڏًُ ًُ „رڈيٍٍس جي ڪًٍِ ةَ گٍجائض 2)

کي اثرائتّ ةڻائڻ ۾ ڪا رٌڊڪ پيض اچي ٿيۿ ةّرڈ اُڙو 

حڪو جاري ڪٍدوۿ جيڪّ ًُ „رڈيٍٍس جي 

جيۿ جيڪّ اُڙي رٌڊڪ گٍجائظً شان تڪرار ۾ ٌَ ُ

 ُٽائڻ الِء ضروري شيجِي.

( جتي ًُ „رڈيٍٍس تحت ڪجَِ ڪرڻ الِء ڪا 3)

گٍجائض جّڙي وڃي پر اٿارٽي جي شهصهي ۾ ڪا 

گٍجائض يا اڻپّري گٍجائض ُجيۿ يا وكت جًٍِ تيۿ يا 

ظريلّ جًٍِ تحتۿ اُّ ٿيڻّ ُجي اُّ ةيان ٌَ ڪيّ ويّ 

ي وكت ۽ اُڙي ُجيۿ تَ پِّء اُّ ڪو اٿارٽي ظرفان اُڙ

 ڪرايّ ويٍدو

Annual Statement of 

Accounts to be 

submitted to the 

Board 

ضياٌت ۽ دائره اختيار تي 

 پاةٍدي

Indemnity and Bar of 

Jurisdiction 

 

 

 

 رٌڊڪّن ُٽائڻ

Removal of 

difficulties 
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 ظريلي ڪيّ ويٍدوۿ جيئً ةّرڈ ُدايت ڪري.

 

 

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت  جّ  ايڪٽ ٌّٽ:

 الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

 


